
 

Referat af generalforsamling i Odsherreds Rideklub 
torsdag den 28.februar 2019. 

 

 

 
 

61 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem.   

Formand Lisbeth Mortensen bød velkommen, hvorefter generalforsamlingen gik i gang. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Charlotte Cady, der blev valgt. 

Charlotte konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.  

 

2. Valg af stemmetællere 

Lone Petersen og Vivi Grieger. 

 

3.a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 

Se beretningen nederst. 

 

3.b. Udvalgene aflægger beretning. 

Dressurudvalg: 

Stor tilslutning til stævner. Der mangler hjælpere - specielt til udendørs sæsonen. 

 

It-udvalg: 

Intet. 

 

Jagtudvalg: 

Årets jagt blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Forsøger igen i 2019. 

 

Juniorudvalg: 

Der er afholdt ridelejr sammen med minirytterne - i alt 16 deltagere. 

Også afholdt et par springkurser, der var åbne for alle. Springkursus afholdes igen i maj 2019. 

Der afholdes også ridelejr i 2019.  

 

Kioskudvalg: 

Der mangler både medlemmer til kioskudvalget og hjælpere til kiosken. 

 

Køreudvalg: 

Der køres om lørdagen. Det er altid hyggeligt. Der er kommet flere nye og det er dejligt. 

Afholdt kurser med Henrik Høper. 

Alle er velkomne om lørdagen, der er altid en ekstra plads på en af vognene. 

 

Miniudvalget: 

Intet. 

 

Ridehusudvalg: 

Intet. 

 

Ridelejrudvalg: 

Der er ingen interesse for at deltage i ridelejr for voksne. 

 

 

 

 

 



Sponsorudvalg: 

En stor tak til alle sponsorer for deres støtte i 2018. 

 

Sponsorindtægter 2018: 

Sponsorbidrag til D4-HorseShow 35.500 

Skilte, bannerreklamer og julebanko 52.400 

OK Benzinkort    8.700 

 

Til D4 HorseShow 2018 har vi samlet ærespræmier for ca. kr. 50.000,00 (125 ærespræmier i 

dressur og 240 ærespræmier i spring) 

 

Tak for hjælpen til Helle S. og Kirsten. 

Vi vil gerne opfordre alle ryttere, der modtager ærespræmier til at takke sponsorerne.  

Helle Damkær og Lone Nielsen fortsætter arbejdet i 2019. 

 

 

Springudvalg: 

Tak til alle der har hjulpet til vores arrangementer.  

Der blev ikke holdt springstævne i foråret 2018, da det var samme dato som Roskilde Dyrskue.  

Til sommerstævnet var der for få deltagere. Og også få deltagere til vores indendørsstævner. 

Der er opsat terrænspring, som man er velkommen til at benytte. 

Til foråret 2019 forventes vi at lave en derbyklasse. 

 

Byggeudvalg: 

Det var med stor glæde at Odsherreds Rideklub i 2018 kom ud i offentligheden med projektet: 

Odsherred Hestekultur Center - Rid ind i fremtiden.  

 

I starten af året arbejdede Byggeudvalget hårdt på, at få de første fondsansøgninger afsted. 

Odsherred Kommune stillede en fundraiser til rådighed, der hjalp os. 

Vi har fået erfaring i at skrive en ansøgning til en fond. Det handler ikke så meget om ridning, 

men derimod om, hvordan vi har det med hinanden, om vi hjælper hinanden i vores omgang i 

Odsherreds Rideklub samt hvad kan vi gøre for Odsherred. 

Vi har også ansøgt om anlægsmidler fra Odsherred Kommune til udvidelsen, men som alle ved 

mangler der penge på budgettet for 2019, og vi er opfordret til at søge igen for 2020. 

  

Vi har fået mange hensigtserklæringer bl.a. fra Dansk Rideforbund, Formanden for Dansk Ride-

forbund Ulf Helgstrand, direktør Erik Dalsro DLG/ Equsana, Borgmester Thomas Adelskov, 

Odsherred Kommune, Dressurdommer Leif Tørnblad og mange flere. 

 

Vi inviterede politikere, sponsorer/finansfolk og formanden for Dansk Rideforbund til ”Kaffe og 

Galopkringle” ved D4 HorseShow 2018, hvor vi fortalte om udvidelsen og tanker bag hele pro-

jektet. Her fik Odsherred Kommune et indblik i, at vi ikke er en klub, men en forening, som 

kan arrangere og gennemføre store stævner og har visioner for fremtiden, til glæde for alle. 

Som de alle sagde ”D4 HorseShow var nok den mest velbevarede hemmelighed udenfor heste-

kredse”. 

Dansk Rideforbunds formand Ulf Helgstrand, var imponeret over Odsherreds Rideklub og roste 

også Odsherred Kommune for deres indsats i forbindelse med ridestier. 

”Alle i Odsherreds Rideklub kan være stolte og give hinanden et stort skulderklap, for vi kan 

løfte i flok”.  

Vi blev opfodret til at være mere offentligt synlige, så alle kender Odsherreds Rideklub. 

 

Der er udsendt et utal at pressemeddelelser, og I har set og hørt Odsherreds Rideklub Live i 

P4, Ridehesten, Hest og Rytter, Nordvest Nyt m.m. 

 

Byggeudvalget har gjort mange tanker om, hvordan skaber vi nogle arrangementer, som kan 

hjælpe med at skaffe midler til udvidelsen og efterfølgende skaffe penge til klubben. 

 

 



Den 24. august 2018 blev afholdt Musik og Tapas, der var 50 deltagere, som havde købt billet 

til en hyggelig aften. 

Denne aften oplevede vi alle det fællesskab, der er i Odsherreds Rideklub og jer som ikke var 

til stedet, så vil jeg lige fortælle om denne oplevelse. 

Hatten gik rundt, og der blev samlet ind til ekstra spilletid -  musikerne gav pengene til bygge-

riet. De spillede en time ekstra og vi tænkte, at det blev morgen, før vi fik ryddet op og kom 

hjem. 

Musikken sluttede og alle, JA ALLE, rejste sig og hjalp med at rydde ridehus for udsmykning,  

borde og stole, så efter ½ time kunne man ride igen, selv kl. 1.00 om natten.  

Og alle kunne tage hjem fra en hyggelig aften. Tak til alle for denne skønne aften. 

 

Musik og Tapas var en god ide og gav et pænt overskud til udvidelsen.  

 

Odsherred Kommune inviterede os med til Folkemøde på Den Rytmiske Højskole i Vig. Det var 

Merete og Marianne der deltog, og fik vist Odsherreds Rideklub. Der kom også et par nye med-

lemmer ud at det. 

 

Ideen om Kæpheste til nyfødte i Odsherred, var også en måde at få Odsherreds Rideklub på 

landkortet (og vi skal være stolte af vores forening). 

Daurehøj Byg har doneret 43 kæpheste og en stor tak til Margit for udsmykning. 

 

Odsherreds Rideklub 50 års jubilæum, kunne vi i byggeudvalget IKKE bare lade passere - så 

efter møde med bestyrelsen omkring Jubilæumsshow, der blev afholdt den 6. oktober 2018 fik 

vi stablet et show på benene. Alle var med på ideen og med kort tid og få øvedage - lykkes 

det, at synge solen op og vise at vi er en alsidig forening, som kan rumme alle.  

Under showet, var der kæpheste auktion og alle hestene bliv solgt, selv Distrikt 4 er blevet 

heste ejer og Landbo foreningen har også en hest på stald. 

Endnu en STOR tak til jer alle som hjalp, bakkede op og kiggede forbi denne dag.  

Resten af Kæphestene vil blive solgt i 2019 til fordel for byggeriet.  

 

Kunsteren Birgitte Krogh, der har tegnet vores Logo - har doneret fire skulpturer, hvor de før-

ste to allerede er solgt til fordel for byggeriet, de sidste to sælges her i foråret.  

 

Ridetur med Åbne Landskaber v/ Nina Lemkow donerede overskuddet til Odsherreds Hestekul-

tur Center, tak for det og det viser at der er opbakning fra mange steder. 

 

I efteråret begyndte vi at sende ud til virksomheder og efterfølgende kontakte dem. 

Vi har indtil nu fået tilsagn fra flere virksomheder, som er interesseret i at støttet projektet. 

Ved denne kontakt har vi også åbnet dører for nye sponsor til Odsherreds Rideklub og D4 

HorseShow. 

  

Vi er også gået i gang med at arbejde med en Plan B - som vil være en form for etapebyggeri, 

hvor vi starter med at bygge ridehallen og renovere af den gamle, vi skal holde møde med ar-

kitekten i marts. Vi forventer at det vil koste 4 til 5 mio.  

 

Der er mange som har spurgt til vedligeholdelse af Odsherred Hestekultur Center. Byggeriet vil 

være så vedligeholdes frit som muligt, men den alm. rengøring af toiletter, opsamling af he-

stepære og fejning er en fælles opgave. Der vil stadigvæk afholdes arbejdsdage som i dag.  

Der vil selvfølgelig være opgaver, som skal løses af eksterne hjælpere. 

 

Vi har oplevet lidt modstand og kritik af projekt. Det er godt at stille kritiske spørgsmål til så-

dan et stort projekt, men vi er nedsat af bestyrelsen og har bestyrelsens opbakning til projek-

tet. 

Vi er alle frivillige og gør dette i vores fritid, forbi vi tror på, at Odsherreds Rideklub også skal 

fejre 100-års jubilæum. Dette projekt er for at sikre Odsherreds Rideklubs fremtid. 

Når I senere skal stemme, opfordres I til at stemme JA til udvidelsen af Odsherreds Rideklub -

til fremtidig glæde for os alle.  

 



Vi takker bestyrelsen for deres opbakning og at de har inviteret til medlemsmøde den 25. 

marts 2019, hvor der vil være en dialog omkring udvidelse af rideklubben.  

Byggeudvalget håber på den samme store opbakning og støtte i 2019.  

 

 

Trec/orienteringsridning/ringridningsudvalg: 

Ingen aktivitet på grund af manglende deltagelse. En stor opfordring til at møde op. 

 

Børnedyrskueudvalg: 

En stor succes. Meget besøgt og også deltagelse af turister. Der er bredt med aktiviteter.  

En rigtig god familiedag, som gentages i 2019.  

 

4.a. Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse 

Merete Andersen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 

 

4.b. Budgettet for 2019 forelægges til godkendelse 

Merete Andersen fremlagde budgettet, som blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2020 

Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2020 stiger med kr. 50,00 for senior/junior og kr. 25,00 

for passive medlemmer. Der blev afholdt afstemning. 36 medlemmer stemte for og 9 med-

lemmer stemte imod.  

Bestyrelsens forslag blev herefter godkendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Forslag 1 – fra Jane Lundstrøm og Allan Sonne: 

Fremlæggelse af byggeprojektet og afstemning om projektets videreførelse.  

Orientering om ridehusprojektet blev første gang præsenteret ved generalforsamlingen d. 22/2-17, 

hvor der blev fremlagt, at projektet skulle finansierers af fondsmidler og bidrag. Arkitekten skulle 

først honoreres når midlerne til gennemførsel af projektet var fremskaffet.  

Ved generalforsamlingen i februar 2018 var byggetilladelsen givet, men der var endnu ikke et bud-

get for byggeriet. Fondsansøgninger forventedes at blive udsendt i slutningen af måneden(feb-18).  

I 2018 har der været flere arrangementer i OHR for at indsamle penge til projektet. Bl.a. fredags-

rock og indslag ved jubilæumsarrangementet. Disse arrangementer har et ædelt formål, men un-

derstøtter ikke rideklubbens vedtægter, om at fremme interessen for ridesport og afholde rideøvel-

ser/konkurrencer. Da sådanne arrangementer udføres af klubbens frivillige, kan de ses som en kon-

kurrent om hjælpernes gunst til de øvrige ridearrangementer i klubben.  

Derfor synes vi, det vil være formålstjenligt med en forventningsafstemning og vil derfor bede byg-

geudvalget fremlægge status på projektet og en plan for, hvornår der er indsamlet den nødvendige 

økonomi. Desuden ønskes præsentation af en samlet plan for hvordan den fremtidige drift og vedli-

geholdelse af hestekulturcentret skal udføres og finansieres.  

Da projekteringsudgifter for byggeprojekter ofte løber op i et betydeligt beløb (typisk 10-15%) af 

anlægsudgifterne, ønskes også en fremlæggelse af aftalen med arkitektfirmaet, samt en forventet 

udgift til at sende projektet i udbud hos egnede entreprenører. Dette skal være for at give med-

lemmerne i OHR sikkerhed for, ikke at hænge på en regning hvis byggeriet ikke bliver udført.  

Når ovenstående er præsenteret ønskes generalforsamlingen at tage stilling til, om projektet skal 

fortsætte som en del af rideklubbens aktiviteter. Disse på bekostning af den daglige drift og vedli-

geholdelse af de eksisterende faciliteter.  

Vælger generalforsamlingen at projektet skal fortsætte, ønskes det taget til afstemning, om ny sta-

tus og økonomi skal fremsættes på næste generalforsamling. Hvorefter, der igen skal stemmes om 

projektets fortsættelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Byggeudvalgets redegørelse i forhold til forslag 1 v/ Merete Andersen: 

Ud over det forslag som er indsendt og på dagsorden, har Jane Lundstrøm den 16. februar 

2019 sendt en mail til byggeudvalget, c/c bestyrelsen med følgende ordlyd: 

 

Emne: Info om projektet til generalforsamlingen 

 

Hej Byggeudvalg 

 

Vi vil gerne have en skriftlig fremlæggelse af følgende på generalforsamlingen: 

 

- Projektets budget, opdelt i hovedpunkter, fra start til nøglefærdig aflevering. 

 

- Aftale med arkitektfirma, herunder prisen for projektering og fremstilling af udbudsmateriale samt 

vilkår hvis projektet ikke realiseres. 

 

- Status på de indsamlede midler, herunder beløbsstørrelse, fra hver enkelt fond/sponsor med 

angivelse af vilkår for udbetaling af de lovede beløb. 

 

- Budget for drift og vedligehold fra 0 til 10 år efter idriftsættelse, med angivelse af forudsætninger 

for hvor midlerne skal komme fra.  

 

Formålet er, overordnet set, at give medlemmerne et samlet økonomisk overblik, samt mulighed for 

at risikovurdere konsekvenserne hvis projektet viser sig umuligt at realiserer! 

 

Da bestyrelsen har udtrykt bekymring for, at behandlingen af dette punkt vil tage for meget tid på 

generalforsamlingen, foreslår vi, at I er klar med svar på ovenstående punkter. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jane Lundstrøm og Allan Sonne 

 

Jeg vil gerne på byggeudvalgets vegne besvare alle de stilledes spørgsmål i kronologisk rækkefølge: 

Skriftlighed. 

 Generalforsamlingen i OHR foregår som alle andre generalforsamlinger ved mundtlig fremstilling 

efterfulgt af referat. Så dette indlæg vil selvfølgelig også fremgå af generalforsamlingsreferatet.  

 

Projektets budget, opdelt i hovedpunkter, fra start til nøglefærdig aflevering. 

Overslag over Udvidelse af eks. hal og facilitet udarbejdet nov. 2017 af arkitektfirmaet Schou 

Birkendorf i Holbæk ser således ud: 

 

 

 

Ny ridehal som tilbygning til eksis. Hal 

       3.862.800 

kr.  

Indretning af rum m.v. i ny hal 

          511.168 

kr.  

Tilbygning med rytterstuer og køkken m.v. 

       3.331.728 

kr.  

Indretning af rum m.v. i eksist. Lokaler og ek-

sist.hal 

       2.959.625 

kr.  

Uforudsete og diverse 

          533.266 

kr.  

25% moms 

       2.799.647 

kr.  

håndværkerudgifter i alt     13.998.234 kr.  

    

Øvrige byggeomkostninger incl. Moms 

          912.500 

kr.  

Kunst udsmykning incl. Moms 

          300.000 

kr.  

Samlet beløb incl. Moms     15.210.734 kr.  

 

 

 



Projektering indeholder ikke udbudsprojekt, beskrivelse og udbud samt tilsyn og byggeledelse.  

 

Aftale med arkitektfirma, herunder prisen for projektering og fremstilling af udbudsmateriale 

samt vilkår hvis projektet ikke realiseres. 

Hensigtserklæring fra arkitektfirmaet oplæst på generalforsamlingen. 

 

Status på de indsamlede midler, herunder beløbsstørrelse, fra hver enkelt fond/sponsormed 

angivelse af vilkår for udbetaling af de lovede beløb. 

De indsamlede midler fremgår af regnskabet og som regnskabsloven forskriver, er opført som 

skyldig post, da beløbet er øremærket ”Ridehus” og derfor ikke må indtægtsføres. Vi kan oply-

se, at af det samlede beløb på godt kr. 75.000 er der kun klausul på kr. 10.000. Liste over 

sponsornavne oplyser man normalt ikke i en sådan forbindelse, med jeg vil da gerne fremhæve 

et meget stort sponsorat fra Sparinvest på kr. 40.000 som er er kommet i stand via Dragsholm 

Sparekasse som også selv har bidraget med kr. 5.000.  

 

Budget for drift og vedligehold fra 0-10 år efter idriftsættelse, med angivelse af forudsætninger 

for hvor midlerne skal komme fra. 

Der er udarbejdet et driftsbudget, hvor følgende forudsætninger er lagt til grund: 

• Stigning i medlemstal på 75 stk. heraf 50 børn og unge. (merindtægt på tkr. 72 incl. 

Øget lokale og medlemstilskud fra Odsherreds Kommune) 

• Øget sponsorindtægter (Fra 36.000 til 50.000 – 2018: nået 60.000) 

• Øget klub og stævne aktivitet (forøgelse på 25.000 i forhold til 2017) 

• Forøgelse af driftsudgifter af ridehus driften (forhøjelse med kr. 116.000 til kr. 216.00)  

Ved lidt hurtig hovedregning vil det give en merudgift for klubben på kr. 5.000. Dem forventer 

vi at kunne hente ved stigning i Kiosksalget. De nævnte tal er hovedtal fra det budget som er 

udarbejdet og vedlagt fondsansøgerne. 

I budgettet er ikke medtaget den mulighed, at nuværende gæld i ridehuset til Realkredit Dan-

mark på kr. 661.453 med restløbetid på godt 9 år og en årlig ydelse ca. kr. 90.000 omlægges 

til nyt lån, med billigere rente og en længere løbetid. Vi har faktisk et ridehus som er over 30 

år gammelt og hvor vi skylder over 50% af låneoptagelsen på kr. 1.246.000.  

 

Det her er byggeudvalgets svar til Jane Lundstrøm og Allan Sonne på mailen som I har sendt.  

 

Til Jane Lundstrøm og Allan Sonne’s forslag til generalforsamlingen om afstemning, omkring 

byggeprojektets viderførsel, har byggeudvalget følgende bemærkninger. (er opdelt efter afsnit)  

1. Opfatter vi som konstatering af historik 

2. Opfatter vi som konstatering af historik 

3. Afholdte arrangementer som ikke understøtter rideklubbens vedtægter. 

Vi i byggeudvalget er af den opfattelse, at alle events som har til formål at synliggøre 

ridesporten og ikke mindst Odsherreds Rideklub i høj grad er medvirkende til, at klub-

ben har en fremtid og berettigelse også mange år frem. 

Byggeudvalgets event til D4 HorseShow med invitation at erhvervsfolk, politikkerne og 

formanden for Dansk Rideforbund Ulf Helstrand til Kaffe, galopkringle, orientering og 

rundvisning var jo en kæmpe succes. Ulf Helstrand snak med politikkerne omkring ride-

sporten, hvad det afleder at penge i lokalsamfundet – turisme – bosætning m.v. Politik-

kerne var overrasket over, hvor velbevaret en hemmelighed dette kæmpe stævne har 

været. 

Odsherred Kommune har stillet arbejdstimer til rådigheds for at hjælpe byggeudvalget 

med fondsansøgninger m.v.  Kommunen inviterede faktisk sig selv til mødet omkring 

vores jubilæum, for at høre hvad Odsherred Kommune kunne bidrage med, og vi fik kr. 

4.000 til afholdelse af jubilæet.  Efter godkendelse fra bestyrelse, valgte byggeudvalget 

at bruge pengene på en annonce samt reception. Til Receptionen havde vi inviteret fon-

de, pengeinstitutter og alle de erhvervsfolk vi kunne finde på nettet. Bestyrelsen havde 

ikke overskud til at tænke jubilæum, så den opgave påtog byggeudvalget sig.  



Den eneste hjælp der er hentet, er Tina til hjælp for pindemadder. (Størstedelen af ma-

den var rester fra Tappas aften). 

Tappas aften er alene arrangeret af byggeudvalget og disses ægtefæller, plus Tina til 

maden. Alle i byggeudvalget har betalt kuvertpris. 

Målsætningen i byggeudvalget er, at vi ikke laver arrangementer uden overskud, derfor 

har vi også takket nej til bestyrelsen henvendelse omkring afholdelse af fredagsrock. 

Vores budget viste at vi skulle sælge ca. 300 for et o punkt. Kommunen har opfordret 

til, at vi til dette arrangement søgte kommunegaranti, men vi har altså takket nej.  

Hvis vi skal følge klubbens vedtægter så nøje vedr. aktiviteter, så skal rytterfest, jule 

bankospil, salg af lodsedler og ikke mindst udlån af klubbens lokaler til private arran-

gementer/fester, jo også afskaffes. 

Medlemmer fra byggeudvalget har udover arbejdet i byggevalget udført følgende ar-

bejdsopgaver i klubben: (Omfanget af hjælp er en smule differenceret alt efter vores 

kompetence) 

Her kan vi nævne: 

• D4 HorseShow:  hjælperdeltagelse alle dage, indkaldelse/mødereferat til 6 

møder, ansvarlig for økonomi, herunder betaling af samtlige regninger og 

opstilling af regnskab. Indsamlet fra sponsorer kr. for 41.500 i kontanter og ca. 

350 ærespræmier, samt kontakt til alle standpladser. Der er stillet lukket trailer 

og diverse entreprenørmaskiner til rådighed med mandskab. 

• Hjælp til klubbens kasserer med medlemsindberetning, ansøgning om lokale- og 

medlemstilskud, opsætning af klubbens årsregnskab, udkast til budget samt 

udfærdigelse af ca. 40 stk. fakturaer til sponsorer. 

• Kontakt til sponsorer, som I 2018 har indbragt kr. 60.000. 

•  Deltagelse på arbejdsdage i det omfang, vi har haft mulighed for det.  

• Udvalgets entreprenør stiller meget ofte mandskab og maskiner til rådighed på 

arbejdsdag. 

• Arbejdet med Certificering af klubben. 

• Afholdelse af jubilæumsshow og reception.  

• Projekt etablering af ovalbane og pas-spor. 

• Udfærdigelse af pressemeddelelser ca. 20 stk. over en 6 måneders periode 

Pressemeddelelserne har været så spændende, at aviser m.fl. har valgt at trykke 

alt.  

• Deltagelse på Folkemødet på den Rytmiske Højskole omkring Ridestier i 

Odsherred. Her vi blev inviteret ind i et af teltene til dialog omkring turisme, 

bosætning m.v.  

Så byggeudvalget er absolut ikke enige i Jane Lundstrøm og Allan Sonne’s påstand om, vi i 

byggeudvalget med projekt ridehus, dræner klubben for vores egen og øvrige medlemmers 

frivillighed.  

Status på projektet er nævnt under byggeudvalgets beretning tidligere i indlægget.  

Jeres spørgsmål til projekteringsudgifter, drift m.v. er ligeledes gennemgået tidligere. 

Dato for hvornår økonomien er på plads, og om det lykkedes at skaffe alle midler, kan vi des-

værre ikke garantere generalforsamlingen for. 

Vi håber denne redegørelse har givet Jane Lundstrøm og Allan Sonne og generalforsamlingen 

svar på de stillede spørgsmål inden der skal stemmes om forslaget ellers så spørg.  

 

Der kom følgende kommentarer: 

 

Allan Sonne: 

Takkede for en grundig og forståelig redegørelse. Det er dejligt at nogle er så visionære og 

kigger frem. Bekymringen går på, at det er mange penge. 

Vores vision er den samme som Byggeudvalgets – det er kun et spørgsmål om økonomi. 

 

 

 



Lone Nielsen: 

Vi skal have midlerne inden byggeriet påbegyndes. 

 

Tina Kaspersen: 

Fårevejle Boldklubs klubhusbyggeri kostede 8 mio. De var 8 år om at skaffe pengene/bygge. 

 

Pernille Sandø: 

Det er fantastisk at en gruppe frivillige vil arbejde med udvikling og udvidelse af klubben.  

Stor ros til Byggeudvalget. 

 

Pia Gobert: 

Alle ønsker et større ridehus, men man bliver usikker på det store beløb. Der mangler info. 

 

Marianne Huitfeldt: 

Vi er blevet opfordret af DRF og Odsherred Kommune til at tænke stort. Det er helt umuligt at 

skaffe fondsmidler til en grøn stålhal. Der skal noget helt specielt til.  

 

Merete Andersen: 

Bestyrelsen har fået referat af alle Byggeudvalgets møder, der er orienteret om projektet på 

medlemsmøder og generalforsamlinger. Der har været afholdt flere fællesmøder mellem besty-

relse og Byggeudvalg. 

 

Jennifer Gobert: 

Frygter at OHR kommer til at virke som en snobbet klub med så fine faciliteter, i stedet for 

bare at være en klub på landet. 

Er også bange for, at der ikke er plads til både udvidelse, ovalbane, parkering og D4 Horse-

Show. 

 

Rikke Søgård: 

Som sponsor og lokal mægler er det meget vigtigt at vi får et Hestekultur Center. Det vil 

komme til at betyde alverden for hele området. 

 

Marianne Huitfeldt: 

Byggeudvalget vil gerne komme med nogle afsluttende kommentarer inden afstemningen.  
 

Byggeudvalget er nedsat af bestyrelsen efter et ønske på et medlemsmøde. 

 

Personalesammensætningen i byggeudvalget er personer med forskellige faglige kvalifikationer 

og byggeudvalgets mandat har været, at arbejde med en udvidelse af ridehallen uden gæld-

sætning. 

 

-  byggeansøgning indsendt uden omkostninger for klubben 

-  projektbeskrivelse og prisoverslag udarbejdet af arkitektfirma uden omkostninger 

-  bestyrelsen er løbende kommet med ønsker til ændringer 

 

Ingen udvikling er det samme som afvikling. I byggeudvalget har vi ønsket at understøtte et 

fremadrettet udvikling af OHR. 

 

Lad os sammen lave et historisk tilbageblik, for alt hvad vi skaber bygger på erfaringer fra for-

tidens historie. 

 

For 30 år siden blev der grinet af OHR rundt om i Danmark.  OHR havde fået en drøm - et stort 

rideanlæg med et stort ridehus.Ingen troede på at en klub, som vores ude på landet kunne 

bygge et ridehus og lave et stort rideanlæg.  

Det skrev aviserne dengang ridehallen skulle indvies og drømmen var blevet til virkelighed.   

Og flotte billeder af indvielsen blev bragt sammen med  billeder af alle de aktive medlemmer, 

der egenhændigt byggede på livet løs. 

 



Grin blev til beundring og alle ville gerne komme til stævner i OHR - Danmarks smukkeste ri-

deanlæg. 

Vi har også selv nydt godt af de gode rammer vi har haft og de er blevet flittigt brugt. 

 

Nu 30 år efter har vi en ny drøm - et Heste Kulturcenter. 

Der er nok også nogen der griner af os denne gang, for det er en stor drøm for en rideklub 

som vores. Men fortiden beviser at i OHR kan store drømme blive til virkelighed.  

 

Men det er også sandt at store drømme kan være baseret på mange små drømme. 

Og hvis ikke vores store drøm kan virkeliggørelse med det samme, så kan den måske realise-

res lidt ad gangen i etaper.  

Som f.eks en udvidelse af ridehallen, så vi har 2 ridehuse og så med en gradvis tilføjelse af 

faciliteter som cafeteria eller andet, som der er midler til.  

 I byggeudvalget har vi også små drømme og arbejder med flere ideer til plan B.  

Vi tror i byggeudvalget, at skal vi ride ind i fremtiden og OHR også skal være en på landkortet 

fremover, så skal I stemme  ja til at vi kan arbejde videre med projektet. 

 

Nu er det op til jer. 

 

Der blev afholdt afstemning om, hvorvidt byggeprojektet skal videreføres. 

46 medlemmer stemte for og 13 medlemmer stemte imod.  

Byggeudvalget fortsætter arbejdet. 

 

Det blev samtidig besluttet, at der ikke skal stemmens om projektets fortsættelse på general-

forsamlingen i 2020. 

.  

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Forslag 2 – fra Jane Lundstrøm og Allan Sonne: 

Forslag til ændring af jobbet som opsynsmand til et mere pedellignende job.  
Begrundelse: Medlemmerne i klubben har tilsyneladende ikke længere tid til at vedligeholde klubbens faci-
liteter. En del af disse opgaver ville kunne løses ved ansættelse af en pedel.  
Pedellen kunne have følgende ansvarsområder:  

• Afretning af baner og vanding af ridehus.  

• Slå græs på arealerne.  

• Fjerne affald og almindelig oprydning.  

• Indmelde opgaver til arbejdsdage og sørge for indkøb af materialer, så opgaverne kan udfø-
res.  

• Småreparationer.  
 
Ovenstående opgaver skal udføres efter aftale og skal indgå i årshjul for planlagte opgaver, der udarbejdes i 
samarbejde mellem bestyrelse, spring-, dressur- og ridehusudvalget samt pedel, ved dennes ansættelse.  
Vi foreslår, at pedellen tildeles et mindre budget til småindkøb.  
Vederlag for arbejdet skal have en størrelse der svarer til det udførte arbejde.  
Ovenstående forslag ønskes til afstemning ved generalforsamlingen 2019. 
 
Forslag 2 kom ikke til afstemning, da bestyrelsen jfr. § 7 i vedtægterne disponerer over klubbens midler og 
træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed. 
Samtidig anbefaler Dansk Rideforbund, at klubben ikke pålægges ansættelser. 
Merete Andersen tilføjer, at vi skal fortsætte med frivilligheden. 
 

Generalforsamlingen suspenderes og der blev uddelt pokaler til årets mest vindende 

ryttere: 

 

DRESSUR PONY 1. Alberte Damkjær Milky Way 116 

 2. Mathilde Emilie Strandgaard Katrinebjergs Rihanna 112 

 3. Andrea Nielsen Solgården’s Bianca 35 

    



SPRING PONY: 1. Zac Kean Parry Clements Matadormix 482 

 2. Zac Kean Parry Muffe 337 

 3. Jeppe Gobert Lorentzen Gribsvads Leading Silver 251 

    

DRESSUR 

HEST: 

1. Michelle Søderlund Baunehøjens Connecticut 178 

 2. Michelle Søderlund Saveur 145 

 3. Natasja Michelle Slorup Egely’s Diabolique 67 

    

SPRING HEST: 1. Signe Nordahl Bakkegaardens Maddieson 721 

 2. Jannik Gobert Lorentzen Baunehøjens Verdi 267 

 3. Sigrid Ryssel Contessa S 226 

 

     

JUNIOR POKALEN: Cebina Theill 

 

FAIR PLAY POKALEN: Jimmi Sørensen 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Tommy Reenberg valgt. Lisbeth Mortensen genvalgt. 

 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Lone Nielsen valgt. 

Natasja Slorup valgt. 

  

 

9. Valg af 2 revisorer 

Merete Andersen valgt. 

Max Christensen valgt. 

 

10. Valg til udvalg 

Se udvalgslisten på hjemmesiden. 

 

11. Eventuelt  

• Ønske om at bestyrelsen begrænser udlån til ikke-OHR arrangementer. 

• Opfordring til, at ryttere ikke har mobiltelefoner fremme på stævneopvarmningen. 

 

 

Dirigenten takkede af kl. 22.40. 

 

 

Årsberetning for 2018 i Odsherreds Rideklub. 
I 2018 har vi afholdt flere forskellige stævner, der er afholdt C og D-stævner i spring og dres-

sur. Det har ikke kunne lykkes at afholde nogle stævner under bredden. 

Der har også været afholdt en gange med miljøtræning 

Derudover har der været afholdt et enkelt musikarrangement – Tapas og de glade gutter med 

god tilslutning. 

Vores klub havde 50 års jubilæum i 2018 og det blev fejret med en reception og et festligt gal-

lashow. 

Blandt andet var der mini- og juniorryttere på kæpheste, som senere blev solgt på auktion til 

fordel for Odsherred Hestekultur Center – det vil sige Odsherreds Rideklub. 

Efter showet var der mønstring af heste- og pony-racer. 

Til slut var der dressur-ridning, springning, turnerings-opvisning med Shire hesten og heste-

vognskørsel. 

Alt i alt en rigtig dejlig dag. 



 

Også i 2018 blev der igen afholdt D4 HorseShow, og  som alle ved var det igen en stor succes. 

Vi sørgede for at have så mange bokse som muligt på containerpladsen for at slide mindst på 

vores eget areal. Der var i 2018 god tilgang af hjælpere – også ude fra andre klubber.  Vi fik 

meget ros igen i år fra deltagere og officials. Til vores store glæde gav det et stort overskud 

som er blevet fordelt mellem Vemmelev Rideklub og OHR. 

Vi takker mange gange for jeres hjælp! 

Den årlige jagt blev desværre aflyst igen i år. 

Igen i 2018 var det første gang i Geoparkens historie at der ikke var ridetur fra OHR.  

I årets løb er der udover stævner afholdt mange forskellige aktiviteter, bla. kan nævnes: 

Miniridning og minirytterdag for at hverve flere nye ”minier” til klubben – Løsspring – Kørsel 

med hest og vogn – Miljøtræning - Dressurkurser – Islænderkurser –Kurser for lange liner og 

kørsel med hest – OHRridelejr – Onsdagsridning – Ringridning i Klint – Banko. 

I år er det første gang i nogle år at der blev holdt fastelavn – med at slå katten af tønden til 

fods og derefter ringridning. 

I år har vi for anden gang holdt børnedyrskue – der kom meget respons på at det var en god 

dag for børn og barnlige sjæle. Der var også ringridning her for udstiller og andre som havde 

lyst. 

Alle disse aktiviteter gør at vi har en meget bredt favnende rideklub som også tilgodeser alle 

som måtte ønske at deltage i noget anderledes er der noget man mangler – er det bare i gang 

med at arrangere, det er jo din klub.  

OHR arbejder stadig sammen med Islænderforeningen Faxi, friluftsrådet Nordvestsjælland, 

Geopark Odsherred om ridestier i Odsherred. Samarbejdet er udvidet således at Visit Odsher-

red og Odsherreds kommune er med på ideen og der er i kommuneplanen indføjet et afsnit om 

ridestier. Der er nu sendt et strategidokument til kommune som skal behandles i byrådet og 

økonomiudvalget.  

Der er til formanden for Distrikt 4 samt til den tidligere sportschef Jan Stampe givet tilkende-

givelser om at vi ikke ønsker at vores ponyrytter kun må ride B0 runder – det er åbenbart 

hørt, for det er væk fra 1.1.2019. 

Også i 2018 har OHR´s ryttere opnået rigtig mange flotte placeringer til stævner over det me-

ste af landet, som ikke alle kan nævnes her, men årets placeringer ved D4-mesterskaber blev: 

I SM-ponyklasserne deltog to seje drenge fra OHR – STORT tillykke til jer. 

Zac Kean Parry/Muffe blev nr. 5 i SJÆLLANDSMESTERSKABET, i 
LA** for kat. III, efter to nulrunder og 4 fejl i omspringningen.  

Kat. II red MB*, og efter to nulrunder (der var kun to ekvipager med dobbelt nul) og så 4 fejl i 

omspringningen blev Jeppe Gobert Lorentzen/Gribsvads Leading Silver nr. 

2 i SJÆLLANDS-MESTERSKABET.   

D4-mesterskab hold pony spring 

Så lykkedes det for OHR´s ponyryttere at vinde D-4 mesterskabet! Mesterskabet afvikles i 

LB**, og havde 9 startende hold. OHR og Slagelse havde i alt 16 fejl efter de to hovedrunder, 

og skulle ud i omspringning om første pladsen, og her fik OHR 8 fejl og Slagelse 10.  

STORT tillykke til holdet, som bestod af: Martine Dahl Sørensen/Troja & Vic-

toria Dalsro Jørgensen/Schillinggaards Monique & Freja Freds-

lund/Romeo´s Karl Smart & Klara Kirstine Bendixen/Pinocchio Star.  

I hesteklasserne vandt Jannik Gobert Lorentzen/Baunehøjens Verdi LA* nr. 1 og LA** nr. 1 

 



 

D4-mesterskab spring indv. pony 

Hos kat. II-ponyerne blev Klara Kirstine Bendixen/Pinocchio 

Star distriktsmester, efter 3 flotte nulrunder. 

D4-mesterskab hold hest dressur 

Der var 6 startende hold til mesterskabet, som i år var udskrevet, så der skulle være min. 1 

ekvipage i hver af sværhedsgraderne 1, 2 og 3.  

OHR holdet som bestod af: Simone Marie Grønver/Kjeldgårdens Wonderful , 

Signe Albeck/Ronan , Dennis Holst/Delta T og Michelle Søder-

lund/Saveur  blev nr. 2 med i alt 206,303%. Ertebjerggaard´s hold nr. 2 vandt med 

209,598. Dejligt at der også kom noget dressur til OHR, 

 

D4 mesterskab indv. & hold spring 

26 deltagere, heraf 4 fra OHR, som klarede sig rigtig flot, og opnåede hele 3 placeringer . 

Signe Nordahl/Bakkegaardens Maddieson blev nr. 2 , efter at have redet 

dobbelt nul i hovedrunderne, og kom i omspringning, hvor der blev redet rigtig stærkt. De blev 

slået med kun 0,21 sek., men flot at ride 3 x nul!  

Jennifer Gobert Lorentzen/Odette W blev nr. 4 efter 1 tidsfejl i første runde, 

og nul i anden.  

Jannik Gobert Lorentzen/Baunehøjens Verdi blev nr. 5 . 4 fejl i første runde 

og fejlfri i anden.  

D4-mesterskabet i  holdspringning der skulle afgøres, med 8 startende hold.  

Holdet der bestod af: Julie Skjøt/Charly M, Jannik Gobert Lorent-

zen/Baunehøjens Verdi, Sandra Tønnesen/Lantana og Oliver 

Skjøt/Clemens 56 blev nr. 2 med 8 fejl for de to runder. Dejligt at OHR´s hold blev 

placeret, da de nu i flere år er endt som bedst uplaceret.  

 
 
 
 
OHR’s individuelle klubmesterskaber:  

JUNIORMESTRENE 

Dressur: Patricia Bothmann Christiansen/Ferdinan  



Spring: Patricia Bothmann Christiansen/Stegstedsgårds Vanessa  

KLUBMESTRENE 

Spring pony: Alberte Damkjær/Dorthealyst Parlour Maid  

Spring hest: Catharina Mørch/Gaio-Vitz  

Dressur hest:  Michelle Søderlund/Saveur 

Dressur: Alberte Damkjær/Milky Way 

 
Når man kigger på hjemmesiden kan man se at vores ryttere kommer langt omkring i landet – 

der er rigtige mange flotte resultater ud over dem som er nævnt her. 

Bestyrelsen vil gerne slutte, med at takke alle der har ydet en indsats for Odsherreds Rideklub 

i det forløbne år – det er både medlemmerne, forældre, øvrig familie. venner, lodsejere, presse 

og ikke mindst vores sponsorer. 

 

En speciel tak skal lyde til: 

Leif Toftegaard for de 10 år hvor du har været her ved det mindste kald og du har ryddet op 

efter alle os andre.  

En tak til Helle Damkær Winther som har været en god samarbejdspartner, men desværre har 

valgt at hun ikke ønsker genvalg. 

Et flertal i bestyrelsen henstiller til, at medlemmer af OHR stemmer JA til at byggeprojektet 

videreføres. 

Det er meget vigtigt, at der er tiltro til Byggeudvalgets arbejde. 

Bestyrelsen vil tage initiativ til, at der indbydes til medlemsmøde umiddelbart efter generalfor-

samlingen, hvor klubbens fremtid drøftes, herunder medlemmernes opbakning til klubbens 

fremtidige udvikling samt dialog om ridehusfaciliteter. 
 

Derudover har jeg som formand en bøn til alle – vis hensyn når i rider eller færdes i rideklub-

ben – det er så kedeligt med klager. 

 

På Bestyrelsens vegne, Lisbeth Mortensen formand ☺ 

 
 

 

 

Ref.:  Helle Damkær Winther  


